
1. Назва модуля: Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.17_8 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 8 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 42 (лекцій – 20 год., практичних занять – 22 год.). 
6. Лектор: Дем’янишина Олеся Андріївна – кандидат економічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій в валюті 

їх здійснення та паралельно у валюті звітності за курсом НБУ на дату здійснення 
таких операцій; схеми формування документообігу і відображення інформації в 
первинних і зведених документах та регістрах синтетичного і аналітичного обліку 
зовнішньоекономічної діяльності; методику складання бухгалтерських розрахунків 
курсових різниць та інших розрахунків і бухгалтерських довідок в 
зовнішньоекономічній діяльності; особливості формування бухгалтерської та 
статистичної звітності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; особливості 
аналізу та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності; 

вміти: складати специфічні первинні бухгалтерські документи; заповнювати 
бухгалтерські регістри; робити різні розрахунки з бухгалтерського обліку; складати 
типові бухгалтерські проводки. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: бухгалтерський облік, фінансовий облік, управлінський 

облік, міжнародна економіка; 
– кореквізити: звітність підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Предмет, завдання і зміст дисципліни. Зовнішньоекономічні контракти та 

особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку. Валютні 
операції  та облік курсових різниць. Облік операцій купівлі-продажу валюти. Облік 
службових відряджень за кордон. Облік розрахункових операцій в 
зовнішньоекономічній діяльності. Особливості відображення митних операцій в 
системі бухгалтерського обліку. Облік експортних операцій. Облік імпортних 
операцій. Облік товарообмінних (бартерних) операцій та операцій з 
давальницькою сировиною. Облік операцій на підприємствах з іноземними 
інвестиціями. 

11. Рекомендована література: 
1. Богашко О.Л. Основи зовнішньоекономічної діяльності / О.Л. Богашко. – 
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Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 544 с. 
3. Небильцова В.М., Небильцова О.В., Овдій О.В. Облік  Зовнішньоеко- 

номічної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Хай-Тек Прес, 2007. –256с. 
4. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / Г.О. 
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Ковальчука. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 172 с 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 



- Підсумковий контроль (20%) – залік (тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 
 


